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KRIJG 10% 
VERJAARDAGSKORTING!

Feest! Want Lapperre bestaat dit jaar 75 jaar. Da’s 75 jaar ervaring, 75 jaar expertise,  
75 jaar topservice, 75 jaar innovatie en … 75 jaar blije oren! En jou maken we ook blij want we hebben  
een feestelijke verjaardagskorting van 10%* voor je klaarliggen.

Jij deelt in de feestvreugde
Onze verjaardag is hét uitgelezen moment om een eerste stap te zetten, mocht je twijfelen aan je gehoor. 

Doe een 
gratis 

hoortest

Maak voor 31 mei 
een afspraak

Test één 
maand 

vrijblijvend

De meest innovatieve 
hoortoestellen**

Krijg
10% 

korting

Indien je tot 
aankoop overgaat

Maak je afspraak vóór 31 mei
Bel ons op het gratis nummer 0800 177 66 of registreer je via 
www.lapperre.be/verjaardag. Met 240 Lapperre-hoorcentra 
in België is er altijd wel eentje bij jou in de buurt.

Krijg nu

10%
korting

Lapperre staat steeds voor je klaar met persoonlijk advies
0800 10 888 • info@lapperre.be • www.lapperre.be 

V.U.: Sonova Retail Belgium, Stationsstraat 22, 1702 Groot-Bijgaarden, België

* Deze korting is geldig op de Lapperre-hoortoestellen uit de categorieën World en World+ en indien de afspraak gemaakt wordt 
tussen 17 april 2023 en 31 mei 2023. Niet cumuleerbaar met andere acties of promoties van Lapperre.

** Voor een testperiode met hoortoestellen is een voorschrift van een NKO-arts nodig. Wij vertellen je er alles over tijdens onze afspraak.
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*voorwaarden in de winkel

LAPPERRE HOORCENTRUM IZEGEM BIJ OPTIEK EXCLUSIEF
Korenmarkt 14 - Izegem - 051 30 19 86 - izegem@lapperre.be
Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur  - steeds op afspraak

*
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WIJ KOPEN ALLE 
SOORTEN AUTO’S

met veel kilometers & 
met of zonder keuring

7/7 & 24/24

0497 66 88 70
www.intimo-oostkamp.be

MAAND 
VAN DE 

BADMODE

*Voorwaarden in de winkel. BV Alain Afflelou Belgique 0885.723.232.

MET

KRIJG JE EEN 2DE -BRIL 
VOOR 1€ EXTRA*

SINT-KRUIS.  
Maalsesteenweg 330a 

Tel. 050 37 27 37

JE BRIL MET 2 CLIPS NAAR KEUZE
159€
VANAF

*

VERANDER VAN BRIL 
!MET DE

Editie Brugge



Een magazine vol voordelen en verrassingen

Groene vingers
Alhoewel het niet bepaald te zien is op de weerkaarten, zitten we volop in de lente. Het is weliswaar 
een lente op z’n Belgisch – lees: koud en regenachtig – maar voor mensen met groene vingers is dit het 
seizoen waarin ze hun tuin in orde maken om binnen enkele maanden te floreren. Snoeien, zaaien en 
bemesten; na een lange winter is het tijd om de moes- en/of plantentuin nieuw leven in te blazen. Het 
moet fantastisch zijn om groene vingers te hebben, bedenk ik, als ik mijn eigen vader aan het werk zie. 
Het enthousiasme waarmee hij de groenten in z’n serre verzorgt en bij enkele maanden ook zal oogsten, 
daar wordt een mens gelukkig van. Er wordt wel eens gezegd dat tuinieren de perfecte therapie is om je 
hoofd leeg te maken na een stressvolle werkdag en dat kan ik me best inbeelden. Alleen ben ik – om het 
eufemistisch uit te drukken - niet echt gezegend met groene vingers. 

Aan mijn opvoeding zal het alvast niet liggen, want mijn vader is een tuinier in hart en nieren en als kind 
van de jaren negentig heb ik talloze afleveringen van het heerlijk nostalgische VTM-programma ‘Groene 
Vingers’ bekeken, eerst met Mark Demesmaeker en later met Gerty Christoffels. Groene Vingers, een 
tv-programma dat men overigens tot cultureel erfgoed moet uitroepen, want net zoals Jeroen Meus zijn 
volk leerde koken of Ben Crabbé de Vlaming Tetris leerde spelen, zo leerden Mark en Gerty ons tuinieren. 

De woorden ‘groene vingers’ zijn voor mij echter niet meer dan een nostalgische tv-herinnering. Ik ben 
een tv-tuinier gebleven. Zo iemand die een ander graag ziet wroeten in de aarde en die geniet van een 
kleurrijke, van leven gonzende tuin, zonder zelf de behoefte te voelen erin te werken. Misschien komt het 
nog en krijg ik op een goede dag de liefde voor tuinieren te pakken. Misschien heb ik het nog niet genoeg 
geprobeerd. Moet ik het een kans geven en beginnen bij de basis. Want alhoewel aan mij geen Wim Ly-
baert of Bartel Van Riet verloren is gegaan, lijkt het me wel leuk om iets te doen in de tuin, naast het gras 
afrijden en het onkruid wieden. Het lijkt me alleszins een interessante uitdaging. 

Tuinieren voor dummies, dus. En daarvoor, beste lezers, kan ik jullie hulp gebruiken. Omdat jullie onge-
twijfeld betere tuiniers zijn dan ik, ben ik erg benieuwd naar jullie tips en tricks. Slagen we er samen in 
om me te laten bijten door de tuinmicrobe en mijn vingers een beetje groener te maken? Jullie zijn aan 
zet. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Jochen

Dé trendsetter in keukens    Belgische kwaliteit    Prijs bij bestelling 2 jaar vast    Geen voorschot  

Dovy-toonzalen in je buurt: 

Brugge - Sint-Pieterskaai 61 - tel. 050 31 11 34 
Maldegem - Koning Leopoldlaan 89 - tel. 050 30 04 67
Oostende - Torhoutsesteenweg 637 - tel. 059 50 29 39 

Download gratis ons 
luxe inspiratiemagazine

Altijd open op zondag

20% korting* op kasten
 + 

gratis* vaatwas
t.w.v. € 1.100

 + 
gratis* keukenrobot

t.w.v. € 479,95

VERJAARDAGSACTIEGEZIEN INGEZIEN IN

*Actie geldig van 1/05/2023 tem 31/05/2023 bij bestelling van een nieuwe keuken. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen

Dovy viert 43 jaar vakmanschap
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Brugse Steenweg 55 - Blankenberge (baan Brugge-Blankenberge)
050 41 11 05 - info@dekempe.be

Ma - woe - don - vrij van 9.30 - 12.00 en van 13.30 - 18.00
dinsdag enkel op afspraak • zaterdag van 10.00 tot 13.00 

100% gespecialiseerd in MIELE
Grote kennis / jarenlange ervaring 

Eigen hersteldienst / grote voorraad onderdelen
Wij reserveren nog de nodige tijd voor onze klanten !!

Met plezier  

ontvangen wij u ook 

buiten de openings- 

uren op afspraak!!

CASH BACK 
TOT €300*  

*op wasautomaat en 

droogkast

CASH BACK 
TOT € 70* 

*op stofzuigers

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever.

MEI 2023
EDITIE BRUGGE

✶ COLOFON

Afzonderlijke bedeling in 
Assebroek, Blankenberge, Brugge, 

Dudzele, Koolkerke, Sint-Andries, 
Sint-Kruis, Sint-Michiels en 

Zeebrugge
Oplage 49.752 ex.

Verantwoordelijke uitgever 
Jochen Van Coillie 

Arsenaalstraat 50 - 8900 Ieper
jochen@mediatopper.be

Redactie 
Redactie Blits Magazine 

Arsenaalstraat 50 - 8900 Ieper
redactie@blitsmagazine.be
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LINGERIE INTIMO  M P
KORTRIJKSESTRAAT 141, OOSTKAMP • 050 84 02 50

Ma 13.30 -18.30u • di - za 9.30 -12u & 13.30 -18.30u • do & vr doorlopend 9.30 -18.30u

MEER DAN 40 MERKEN •VLOTTE SERVICE • PARKING

www.intimo-oostkamp.be     Shop ook online: shop.intimo-oostkamp.be

OPENINGSUREN
DI, WO & DO 8u - 11u45 / 13u30 - 18u
VR 9u - 11u45 / 13u30 - 18u
ZA 8u - 11u45 / 13u30 - 16u45

KLERKENSTRAAT 139B
8920 LANGEMARK-MADONNA

T. 057 22 11 50 - WWW.MARKEY.BE ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE 
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Winkelen aan  
groothandelsprijzen

Boomstammetjes
€ 7,45   €7,10/KG CARRégebraad

€ 7,10 €6,80/KG

Hespenworst (1,2kg) 

€ 6,90  €6,70/STUK

Rosbief
€17,49   €17,00/KG Spieringkotelet 

€ 4,70     €4,50/KG

GESLOTEN
zondag, maandag en feestdagen

Kippenbillen vers
€ 3,82   €3,65/KG

PROMOTIES APRIL & MEI

Koninklijke Fedekam West, de federatie voor 
amateurblaasmuziek, stelt met veel trots de 
34ste editie van Taptoe Brugge voor. Op zater-
dag 1 juli wordt de Burg van Brugge opnieuw 
het decor van een wervelende show waarbij 
absolute top showbands het beste van zichzelf 
geven. 
Met The Royal British Legion Band & Corps 
of Drums uit Romford (Essex) haalde Tap-
toe Brugge een absolute klepper binnen. De 
band treedt op in heel Groot-Brittannië en ver 
daarbuiten. De groep, die een van de oudste, 
onafhankelijke jeugdbands van het VK is, was 
de eerste jeugdband ooit die mocht aantreden 
op de Edinburgh Military Tattoo en heeft met 
bijna elke band van Her Majesty’s Armed For-
ces opgetreden tijdens vele verschillende mili-
taire evenementen. Wereldklasse van Engelse 
bodem!
De Junioren Christelijke Muziekvereniging 
Door Vriendschap Sterk uit het Nederlandse 
Katwijk bieden dan weer topkwaliteit door 
muzikanten tussen 7 en 17 jaar. Net als hun 
‘grote broertje’ de Marchingband, hebben ze 
naam opgebouwd in de wereld van de mu-

ziekkorpsen. Regelmatig nemen de junioren 
deel aan wedstrijden. Zo werden ze vorig 
jaar wereldkampioen show tijdens het WMC 
te Kerkrade, zeg maar de Olympische Spelen 
van de showbands. Eveneens uit Nederland 
is Exempel The Band, dat bestaat uit bijna 60 
muzikanten. De jonge band is een graag gezie-
ne gast op taptoes en straatparades in binnen- 
en buitenland. 
Dit jaar wordt voor het allereerst een Masses 
Pipes & Drums gebracht, een realisatie die 
mogelijk is door een unieke samenwerking 
tussen pipebands uit Schotland en Vlaande-
ren. Denk aan de grote groepen pipers die 
je kan zien op de Edinburgh Tattoo, beeld je 
daar dan het unieke decor van de Burg bij en 
je krijgt nu al kippenvel. Het voorprogram-
ma van deze editie wordt gebracht door een 
harmonie van eigen bodem: de Koninklijke 
Harmonie Vermaak na Arbeid Koolkerke. Deze 
harmonie, die meer dan 80 leden telt, treedt 
op voor diverse gelegenheden. Hun repertoire 
is erg gevarieerd en bevat onder andere klas-
sieke muziek, popsongs, originele drumband-
composities en werken voor harmonieorkest, 

filmmuziek en marsen. 
Stadsbeiaardier Wim Berteloot zorgt voor het 
kippenvelmoment van de avond wanneer hij 
op de Brugse beiaard een afscheidslied speelt 
voor Marc De Langhe, voormalig voorzitter 
van Koninklijke Fedekam West en stichter van 
Taptoe Brugge. Ook zijn onlangs overleden 
weduwe Ann, die tientallen jaren de steunpi-
laar was voor dit evenement, wordt herdacht. 
Nieuw voor deze editie is dat de slotceremo-
nie in handen is van Taptoemaster Christoph 
Bonte. Naast de traditionele zaken zoals de 
nationale volksliederen zal hij het slot van de 
Taptoe in handen nemen en een nieuwe wen-
ding geven. De presentatie zal opnieuw komen 
van de zoetgevooisde stem van Joyce Desmet. 
Taptoe Brugge gaat op 1 juli door op de Burg in 
Brugge. De deuren openen om 19.15 uur en het 
voorprogramma vangt een kwartier later aan. 
De totale show duurt 2.30 uur. Tickets kos-
ten tussen 25 en 100 euro en kunnen worden 
verkregen op het Taptoebureau (Sluisstraat 3 
Brugge, derde verdieping) of www.taptoe-
brugge.be. Contact opnemen kan via info@
taptoebrugge.be of 0469 18 21 08.

Taptoe Brugge brengt uniek programma 
met show en spektakel!

Absolute top showbands en wereldklasse
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SINT-TRUIDEN.
LOCHRISTI.
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t.e.m. 14 mei 2023, 1 geursteentje per persoon.



Taxi’s in Lanzarote, koekoeksklokken en 
lange toiletbezoeken: Jens Zutterman 

blikt terug op twee keer De Mol

“Het zal toch geen waar zijn zeker?”

de Canarische Eilanden’. Er was niks waar-
door ik ook maar een link legde naar De Mol, 
zelfs niet de koekoeksklok die ik overal moest 
meezeulen. Tot ik alleen in de taxi zat en het 
melodietje van De Mol plots afspeelde. Toen 
begon mijn frank te vallen. Het zal toch geen 
waar zijn zeker? En ja, het was waar! (lacht)

Je tweede deelname was gelukkig van langere 
duur dan de eerste. Hoe kijk je terug op die 
ervaring? 
Het was fantastisch, al duurde het een eindje 
tegen dat ik besefte: Jens, je zit in De Mol. Dat 
drong niet meteen door, dat was moeilijk om 
te vatten. Ik was ook totaal niet voorbereid, ik 
had zelfs mijn eigen valies niet gemaakt. Om-
dat het zogezegd de bedoeling was dat Shana 
mij zou vervoegen ‘op reis’, had zij de koffers 
gepakt. Ik wist dus niet eens wat ik mee had. 
En dat terwijl ik normaal gezien een piet-
je precies ben in de kleren die ik meeneem. 
(lacht) 

Je hebt het spel minder lang kunnen spelen 
dan je had gehoopt. Zou je je deelname ach-
teraf bekeken anders aangepakt hebben? 
Ik ben heel content met hoe ik het heb gedaan, 
ik zou het niet anders doen. Alhoewel ik goed 
in de groep lag, was ik door mijn onverwachte 
entree wél vanaf het eerste moment geviseerd 
als een potentiële Mol. Dat speelde niet be-
paald in mijn voordeel. 

Elk jaar merk je dat de groep deelnemers aan 
mekaar hangt. Is het ‘scoutskampsfeertje’ dat 
je op tv ziet echt? 
(knikt) Het klinkt cliché, maar we zijn echt één 
familie. Uiteindelijk maak je tijdens zo’n pro-
gramma iets mee dat je met niemand anders 
kan delen. Zeker als je je bedenkt dat er tussen 
de opnames en de tv-uitzending bijna een half 
jaar verschil zit, een periode waarin je moet 
zwijgen als een graf. Behalve de andere kan-
didaten weet niemand hoe dat voelt. 
Natuurlijk kom je met de een wat beter over-
een dan met de ander, maar zowel de groep 
van mijn eerste als tweede deelname is echt 
een toffe bende. Van beide seizoenen is er nog 
steeds een Whatsappgroep waar regelmatig in 
wordt gestuurd. Een paar keer per jaar spre-
ken we af voor een barbecue, een karaoke of 
om eens te gaan dansen. 

Met welke kandidaat had je de beste klik? 
Ik ben niet iemand die me vastklampt aan één 
persoon, niet in het echte leven en ook niet 
in De Mol. In het dagelijkse leven heb ik veel 

vrienden en kennissen en dat was in het pro-
gramma niet anders. Met Sven, Yens en Phi-
lippe klikte het meteen goed. En met Uma en 
Anke ook. Met iedereen eigenlijk. Als ik dan 
toch één iemand moet kiezen, dan zou ik zeg-
gen dat ik de beste band had met Yens, maar 
dat was vooral omdat we samen op één kamer 
sliepen. 

Als de makers je zouden vragen of je volgend 
jaar voor een derde keer zou willen meedoen 
aan De Mol, wat zou dan je reactie zijn? 
Natuurlijk zou ik volmondig ‘ja’ zeggen! Ik volg 
het programma op de voet en ik vond het dan 
ook heel tof dat ik voor Café De Mol deel mocht 
uitmaken van het panel met ex-kandidaten. 

Had je dit seizoen snel een verdachte op het oog? 
(schudt hoofd) De makers tonen je wat ze wil-
len en zetten je graag op het verkeerde spoor. 
Je ziet tal van verdachte dingen. 

Hoe lang duurde het tijdens de vorige seizoe-
nen eer je De Mol kon ontmaskeren? 
Dat is me nog nooit gelukt, ik moet dringend 
eens van tactiek veranderen. (lacht) Het pro-
bleem is dat je, eenmaal je een verdachte hebt, 
in een tunnelvisie komt vast te zitten. En dan 
kan jouw potentiële Mol tijdens de opdrachten 
niks meer goed doen. Eens je in die tunnel-
visie vastzit, is het erg moeilijk om daaruit te 
geraken. 

Bestaat er zoiets als nevenwerkingen van De 
Mol? Mensen die je aanklampen voor een 
handtekening of een selfie? 
Dat is het voorbije jaar inderdaad vaak het ge-
val geweest. De laatste keer dat ik naar de ker-
mis in Kortrijk ging, kon ik me geen vijf meter 
verplaatsen zonder dat ik werd aangeklampt. 

Zelf heb ik daar geen enkel probleem mee. 
Mensen kennen me van op tv en ik gun het hen 
graag om samen op de foto te staan. Voor mijn 
vriendin en vrienden is het waarschijnlijk wat 
minder leuk. Als we ergens naartoe zijn en ik 
zeg aan Shana dat ik even naar het toilet ga, 
dan ben ik snel anderhalf uur weg. En dat zal 
er, nu ik weer op tv kom, niet beter op worden. 
(lacht) 

De finaleaflevering van De Mol wordt op zondag 
7 mei om 20 uur uitgezonden op Play4, gevolgd 
door een nabeschouwing in Café De Mol. Je kunt 
beide programma’s ook herbekijken op GoPlay. 

Copyright foto’s: Play4 
 

Voor wie het nu hoort donderen in Keulen (of 
voor de echte kenners: in Frankfurt): twee jaar 
geleden was Jens de onfortuinlijke kandidaat 
die het spel nog voor het begin moest verla-
ten. Vlaanderen leefde massaal mee met de 
schrijnwerker en zo kwam het dat hij prompt 
tot publiekslieveling werd gebombardeerd. 
Met amper één aflevering op de teller, faut le 
faire. 

Compleet onverwacht, zowel voor de kijkers als 
voor Jens zelf, werd hij vorig jaar teruggehaald. 
Hij kreeg de herkansing die hij verdiende en 
zowaar, met zijn heerlijk authentieke Westhoe-
kaccent – ‘mo how zeg!’ – werd Jens Zutterman 
een hit. En dat mag je letterlijk nemen, want er 
werd van zijn catchphrase zelfs een remix ge-
maakt. De Mol ontmaskeren, dat was hem niet 
gegund, maar je weet wat men zegt: meedoen 
is belangrijker dan winnen. 

Jens, waarom heb je destijds besloten om je in 
te schrijven voor De Mol? 
Die opdrachten, het avontuur dat je meemaakt, 
dat was echt op mijn lijf geschreven. Ik ben ie-
mand die zich altijd voor de volle honderd pro-
cent geeft, die steeds het onderste uit de kan 
haalt. Verder ben ik van weinig dingen echt 
bang, dus ik wilde wel eens zien wat ik wel en 
niet durfde. 

Hoe stond het thuisfront tegenover je deelna-
me? Waren ze even enthousiast als jij? 
Er was niemand op de hoogte van het feit dat 
ik mij had ingeschreven voor De Mol, zelfs mijn 
vriendin Shana niet. De kans dat ik zou mogen 
meedoen aan het programma leek me nihil, 
dus waarom anderen al warm maken voor iets 
dat toch niet zou gebeuren? 

Toen ik naar het eerste selectie-interview ging, 
heb ik Shana verteld dat ik naar een klant in 
Antwerpen moest voor een groot werk. Dat heb 
ik ook volgehouden totdat ik zeker wist dat ik 
geselecteerd was voor het programma. Toen 
moest ik het haar wel vertellen. (lacht) Maar 
Shana was de enige die afwist van mijn deel-
name. 

Waarom denk je dat de makers tot twee keer 
toe voor jou hebben gekozen? 
Die vraag heb ik mezelf al vaak gesteld. Ik 
ben ervan overtuigd dat ze niet enkel naar 
de personen als individu kijken, maar vooral 
naar hoe ze passen in een groep. En ik ben 
wel iemand die makkelijk z’n weg vindt in een 
groep. Ik ben oprecht en rechtuit, maar ik kan 
het makkelijk vinden met anderen. 
En waarschijnlijk zullen ze mij ook gekozen 
hebben omwille van het entertainmentgehalte. 
(lacht) Ik zeg wat ik denk en ik laat de mensen 
graag lachen. 

Herinner je je nog de dag waarop je voor de 
eerste keer vertrok naar De Mol? 
Als de dag van gisteren. Ik herinner me dat 
ik vol spanning was. Op dat moment weet 
je ook totaal van niks. Je krijgt een plaats en 
een uur waar je moet zijn, maar voor de rest 
is alles één groot vraagteken. Dus ja, vol grote 
verwachtingen ben ik toen vertrokken. Ik had 
er zo lang naar uitgekeken en plots was het 
moment daar. 

Hoe groot was de teleurstelling toen je besefte 
dat je meteen weer terug naar huis moest? 
Ik was ‘heel, heel, heel’ teleurgesteld. Maar 
eigenlijk was ik vooral bang voor de reacties. 
Ik was bang dat de mensen zouden zeggen: 
“Die West-Vlaming is nog maar begonnen en 
hij mag alweer naar huis”. Ik had echt schrik 
dat men mij zou uitlachen. Dat was gelukkig 
niet het geval, de meeste kijkers hadden op-
recht met mij te doen toen ik daar verslagen in 
dat maïsveld stond. 

Meer nog, ze sloten je meteen in hun hart, 
zozeer zelfs dat de makers je vorig jaar een 
herkansing gaven. Had je, toen je zogezegd op 
weg was naar Frankfurt, ook maar een mo-
ment gedacht dat het een sluwe truc was om je 
opnieuw in het programma te krijgen? 
Neen, nooit. In geen geval. Die verbazing die je 
op tv zag, daarvan was niks gespeeld. Toen ik 
daar in die taxi door Lanzarote reed, zogezegd 
omdat ik een ander vliegtuig moest nemen, 
dacht ik bij mezelf: ‘Zie me nu eens zitten op 

“Waarschijnlijk hebben  

de makers van De Mol mij  

gekozen omwille van het  

entertainmentgehalte. Ik zeg  

wat ik denk en ik laat de  

mensen graag lachen.”

Het is weer zover: heel 
binnenkort ontdekt tv-kijkend 
Vlaanderen wie de saboteur der 
saboteurs is en krijgen we het 

antwoord op de prangende vraag: 
‘wie is de Mol’. Eén zaak is alvast 
zeker: onze favoriete kandidaat 
van de voorbije twee seizoenen 

was er jammer genoeg geen derde 
keer bij. Maar niet gewanhoopt: 
omdat een jaargang van De Mol 

zonder Jens Zutterman –  
West-Vlaming pur sang – niet 

compleet zou zijn, werd de 
Ieperling vanonder het figuurlijke 

stof gehaald als panellid in  
Café De Mol. 
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Sint-Kruis Kermis is sinds vele jaren een tra-
ditie tijdens het weekend van de derde zon-
dag van september. Het is een van de grootste 
volksfeesten in de Brugse regio en vindt dit 
jaar plaats op zaterdag 16 en zondag 17 sep-
tember. Het evenement, dat de afsluiter be-
tekent van een rijke evenementenzomer, lokt 
jaarlijks duizenden bezoekers tot ver buiten de 
gemeentegrenzen. Het organiserende Feestco-
mité zorgt samen met de lokale UNIZO-afde-
ling voor een aantrekkelijk tweedaags en vol-
ledig gratis feestprogramma. Dat bestaat uit 
een tweedaagse rommelmarkt, een zaterdags 
muzikaal avondprogramma met aansluitend 
vuurwerk en de grote straatfeesten op zondag. 
Er prijken ook kermisattracties op de twee ge-
meentepleinen. 

Momenteel wordt er volop aan de program-
matie gewerkt. Op de zaterdagavond van Sint-
Kruis Kermis staat bovendien een ‘specialleke’ 
op het programma. Het hoogtepunt van de ker-
mistweedaagse wordt ongetwijfeld opnieuw 
het zondagse Sint-Kruis Kermis Straatfeest in 
de voor de gelegenheid verkeersvrij gemaak-

te Moerkerkse Steenweg tussen de Kruispoort 
en de Akkerstraat. Tijdens het Straatfeest valt 
er van alles te beleven: kinderanimatie, al-
lerhande attracties, optredens, verenigingen, 
hobbyisten, straattheater en meer. De hore-
cazaken pakken uit met gezellige terrasjes en 
optredens en de handelaars houden verkoop 
op straat. 

Het Feestcomité geeft alle jeugd-, sport- en 
cultuurverenigingen de kans om zich er gratis 
voor te stellen. Dit geldt ook voor non-profitor-
ganisaties en goede doelen. De deelnemers 
krijgen een gratis standplaats, al dan niet met 
demoruimte, en logistieke ondersteuning in de 
vorm van stoelen en tafels. Ze worden ook ver-
meld op de website en kermisbrochure. Voor 
de deelnemers is het de ideale gelegenheid 
om een zeer gevarieerd publiek aan te spre-
ken, van jong tot oud. Via een stand kunnen 
deelnemers nieuwe leden werven, vrijwilli-
gers aantrekken, hun clubkas spijzen en hun 
activiteiten kenbaar maken. Ook initiatieven 
van buiten Sint-Kruis en Brugge zijn meer dan 
welkom. 

Hobbyisten en kunstenaars zijn eveneens meer 
dan welkom om hun creativiteit tentoon te 
stellen. Voor velen van hen is het niet evident 
om hun werk te tonen aan een breed publiek. 
Het Sint-Kruise Feestcomité geeft hen die kans. 
Vele deelnemers komen elk jaar terug, maar 
er komen zich ook regelmatig nieuwe aanmel-
den. Daarom wordt de indeling van de straat 
elk jaar wat aangepast, wat de feeststraat ten 
goede komt.
Wie interesse heeft in een gratis info- en/of 
demostand op kermiszondagnamiddag 17 sep-
tember kan alle praktische informatie vinden 
op de website www.sint-kruis.be. Je kan er 
ook meteen inschrijven via het online inschrij-
vingsformulier. Je kan de laatste nieuwtjes 
ook volgen via de Facebookpagina ‘Sint-Kruis 
Kermis’.
De organisatie en het succes van deze ge-
meentefeesten is mede te danken aan de steun 
van de lokale handelaars en horecazaken en 
de deelname van vele verenigingen, organi-
saties en hobbyisten van binnen en buiten de 
gemeente. Ook de Stad Brugge doet haar fi-
nanciële en logistieke duit in het zakje.

Sint-Kruis Kermis: het gezelligste 
volksfeest in de Brugse regio

Neem gratis deel met je vereniging!



Kom naar de infosessie op 25 mei in Blankenberge

Iedereen wil graag een vorm van financiële gemoedsrust voor zichzelf en

de kinderen. Stelt u zich ook vragen over uw nalatenschap?

               Tijdens een presentatie van 1 uur krijgt u de antwoorden van  

                 adviseur en fiscalist Sébastien Desmet.
                 Vertel hem welk leven u voor ogen hebt voor uzelf en uw gezin.

                 Hij geeft u strategisch advies op maat.

Interesse? Schrijf u nu gratis in via:
   www.strategica.be/voordrachten

   of bel 09/277 03 11

Liever een persoonlijk gesprek?
Vraag een gratis introductiegesprek aan bij u thuis of op kantoor met één 

van onze experten via info@strategica.be

Groendreef 37 Bus 1A, 9880 Aalter -  Tel. 09/277 03 11 - info@strategica.be - FSMA NR. 115538A

Hoe kan u uw financiële 
gemoedsrust vergroten en
uw toekomst veiligstellen?
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Kom van woensdag 10 t.e.m. zondag 14 mei naar de Opendeur 5-daagse bij FOFAN 

en ontdek onze mogelijkheden. We verwelkomen je graag van 14u tot 18u op 
donderdag 11 mei tot 21u30 voor persoonlijk advies in ons vernieuwd gebouw. 

Tot binnenkort Team Fofan

FOFAN uw specialist in onderhoudsvriendelijke tuinconstructies
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SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 315

Deelnemen kan t/m 02/04/23 tot 23.59 uur - De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Blits en persoonlijk verwittigd - Deelname per oproep € 2,00
Per verzonden/ontvangen sms: € 1,00, volledige deelname € 4,00 - Organisatie: MConcept bv, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B
Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

6685 Winnaar Blits Magazine week 48: Wint een iPhone 14: C. Daelemans / 2890 Zoersel
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Puzzelwedstrijd
Win een Samsung Galaxy S23

De nieuwe S23-serie, met fors verbeterde camera en aandacht 
voor duurzaamheid. Het 6,1 inch scherm ligt goed in de hand en 
past makkelijk in je broekzak. De frontcamera werd een Super HDR-
selfi ecamera met 60fps en snellere autofocus. Met de 3 camera’s 
op de achterkant maak je 
haarscherpe foto’s in elke 
situatie. De Qualcomm 
Snap dragon 8 Gen 2-proces-
sor zorgt voor nog snellere 
en betere prestaties. De 
Samsung Galaxy S23 is 
compacte topklasse!
samsung.comMet deze Philips Ambilight 4K TV beleef je een sfeervolle 

kijkervaring met je favoriete fi lms, series en video’s. De 3-zijdige 
Ambilight maakt je kijkervaring nog meeslepender. Via het Android 
smart platform heb je elke fi lm in een handomdraai gevonden met 
toegang tot apps als Netfl ix, Amazon Prime Video en Disney+. Zo 
heb je altijd iets om te kijken!  philips.be

Win een Philips Ambilight 4K TV
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Attentie!  Attentie!
We zijn op zoek naar alle soorten bont!

Wij betalen tot € 15.000*

Verander je vacht in geldLAATSTE
KANS

Transport naar Oost-Europa 
Sabel - Vossen van alle soorten - Chinchilla - Nerts - Ozelot

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN
Oud goud, gebroken goud, munten, baren, platina, evenals goed 
bewaarde ringen, broches, kettingen, armbanden bij voorkeur in 

brede vorm, collier, medaillon, gouden horloges ook defect.

/ gram

ANTIEKE KORAAL SIERADEN
Koraalkettingen, koraalgravures (liefst in bloedrood)

Tandgoud (met en zonder tanden)

Voor senioren ook huisbezoeken tot 50 km
- GRATIS taxatie (ook op locatie) - Beoordeling van uw sieraad
PROFITEER VAN DE MOMENTEEL HOGE GOUDPRIJS

WIJ CONTROLEREN UW SIERAAD GRAAG OP ECHTHEID

Wij kopen dierpreparaten, trofeeën, geweien 
uit legaten en verzameluitgaven.

Vos, das, wezel, marter, wild zwijn, big, reebok, reekalf, hert, marmot, 
moefl on, enz, evenals diersoorten van over de hele wereld.

Wij betalen tot € 2000*

GOUDEN ARMBANDEN

Liefst oude, brede armbanden! Breng ze mee!

Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts

Edele horloges in goud en zilver

WIJ KOPEN juwelen, oud goud, gebroken goud, zilver, ...

€ 80,00*
Wij betalen momenteel tot

*enkel voor merk sieraden.

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN

/ gram

*
Wij betalen momenteel tot
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€50
EXTRA

bij vertoon van deze advertentie

Bont in combinatie met goud

BARES VOOR WAAR   De experts zijn 8 dagen ter plaatse!   Wij betalen de berekende waarde direct contant uit!

2203-10163 en 2203-10167


